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तीमथ्याला पिहले पतर्

पतर्ाचा लेखक पौल आहे, 1 तीमथ्याचा मजकूर स्पष्टपणे
सांगतो की परे्िषत पौलाने “पौल, देवाच्या इच्छेद्वारे िखर्स्त
येशचूा परे्िषत” (1 तीमथ्य. 1:1) असे िलिहले होते. पर्ारंिभक
मंडळीने ते खरोखरच पौलाची लेखणी म्हणनू स्वीकारले होते.

साधारण इ.स. 62 - 64.
जेव्हा त्याने इिफसमध्ये तीमथ्याला सोडले, तेव्हा तो

मासेदोिनयाला गेला, जेथे त्याने त्याला िलिहले (1 तीमथ्य.
1:3; 3:14, 15).

1 तीमथ्य हे नाव देण्यात आले कारण ते तीमथ्याला उदे्दशनू
आहे, जो पौलाच्या पर्चारक पर्वासात सहकारी व मदतनीस
होता. तीमथ्यआिण संपणूर् मंडळी ही दोन्ही 1 तीमथ्याचे वाचक
आहेत.

देवाचे घर स्वतः कसे चालले पािहजे हे तीमथ्याला
सांगण्याकिरता (3:14-15)आिण तीमथ्याने या सचूनांचे पालन
कसे करायचे होते हे सांिगतले. ही वचने 1 तीमथ्य पुस्तकाच्या
पौलािवषयीच्या िनवेदनानुसार कायर् करते. त्यांनी असे िलिहले
आहे की ते लोक देवाच्या गौरवाचे भागीदार होण्याच्या
दृष्टीने कारक म्हणजे िनरपराध लोकांच्या कारभार्यांपर्माणे
ओळखतात, ते सत्य लोकांना जीवन सांगते आिण या मागार्द्वारे,
पौल मंडळ्यांना बळकट व बांधणी करण्याच्या पद्धतीवंर
आपल्या माणसांना पतर् पाठवतआिण सचूना देत आहे.
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तरुण िशष्यासाठी सचूना
रूपरेषा
1. सेवाकायार्तील सराव — 1:1-20
2. सेवाकायार्तील िसद्धांत — 2:1-3:16
3. सेवाकायार्तील जबाबदार्या — 4:1-6:21

1 देव आपला तारणारा आिण िखर्स्त येशू आपली आशा
यांच्या आजे्ञने िखर्स्त येशचूा परे्िषत पौल याजकडून:
2 िवश्वासातील माझे खरे मलू तीमथ्य यासआपला देव जो िपता
आिणआपला िखर्स्त येशू आमचा पर्भू याच्याकडून कृपा, दया
आिण शांती असो.

3 मासेदोिनयास जातांना जशी मी तुला कळकळीने िवनंती
केली होती तशी आताही करतो की, तू इिफसात रहावे,
जेणेकरूनतू िकत्येकास िनक्षनू सांगावे की, त्यांनीअन्य िशकवण
िशकवू नये. 4 आिण जी दैवी व्यवस्था िवश्वासाच्याद्वारे आहे
ितच्या उपयोगी न पडणार्या पण वाद मातर् उत्पन्न करणार्या
कहाण्यांकडे व अनंत वंशावळ्यांकडे लक्ष देऊ नका. तेच मी
आतांही सांगतो. 5 आिण या आजे्ञचे उदि्दष्ट पर्ीती आहे,
जी शुद्ध अंतःकरणातनू, चांगल्या िववेकभावातनू व िनष्कपट
िवश्वासातील असावी. 6 या गोष्टी सोडून िकत्येकजण व्यथर्
बोलण्याकडे वळले आहेत. 7 त्यांना िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक
व्हायचे होते पण ते ज्या गोष्टीिवषयी मोठ ा आत्मिवश्वासाने
बोलतात व सांगतात त्या त्यांनाच कळत नाहीत.

8 परंतु आम्हास हे माहीत आहे की, कोणी िनयमशास्तर्ाचा
खरोखरच यथाथर् उपयोग केल्यास ते चांगले आहे. 9 आिण
आपल्याला हे ठाऊकच आहे की, िनयमशास्तर् हे नीितमान
लोकांसाठी केलेले नाही तरआज्ञाभंग करणार्याआिण िवदर्ोही,
पापी, भिक्तहीन, अधमी र्, अशुद्ध, विडलांना ठार मारणारे व
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आईला ठार मारणारे, मनुष्यघातक 10 जारकमी र्, समलैंगीक,
मनुष्यांचा व्यापार करणारे, खोटारडे, खोटी शपथ वाहणारे
यांच्यासाठी आहे आिण शुद्ध िशकवणीिवरुद्ध जर काही दुसरे
असेल तर त्यासाठीही आहे. 11 गौरवी सुवातार् जी धन्यवािदत
देवाकडून येते आिण जी माझ्यावर सोपवली आहे, ितला हे
अनुसरूनआहे.

12 ज्याने मला शक्ती िदली त्या िखर्स्त येशू आपल्या पर्भचेू
मी उपकार मानतो कारण त्याने मला िवश्वासू माननू सेवेत ठेवले
आहे. 13जरी मी पवूी र् देविनंदा करणारा,छळणारा आिण िहंसक
होतो पण मी ते अजाणता वअिवश्वासाने केले म्हणनू माझ्यावर
दया झाली. 14परंतु िवश्वासआिण पर्ीती जी िखर्स्त येशमूध्ये
सापडते ती आपल्या पर्भचू्या कृपेने ओसंडून वािहली. 15 ही
गोष्ट िवश्वसनीय व पणूर् अंगीकार करण्यास योग्य आहे की,
िखर्स्त येशू पापी लोकांस तारावयला जगात आला आिण त्या
पापी लोकांपैकी मी मुख्य पापी आहे. 16 परंतु केवळ याच हेतनेू
माझ्यावर दया दाखिवण्यात आली की माझ्यासारख्या अत्यंत
वाईट पाप्यावर िखर्स्त येशनेू सहनशीलता दाखवली त्या
उदाहरणावरून, पुढील काळात जे त्याजवर िवश्वास ठेवतील
त्यांना सवर्काळचे जीवन िमळावे.

17आतासवर्काळचा राजाजोअिवनाशी वअदृश्यआहेअशा
एकाच देवाला सन्मान आिण गौरव सदासवर्काळासाठी असो.
आमेन.

18 तीमथ्या, माझ्या मुला, मी तुला तुझ्यािवषयी पवूी र्च
सांगण्यात आलेल्या संदेशानुसार ही आज्ञा सोपवत आहे.
यासाठी की तू त्यांच्याद्वारे चांगली लढाई करावी. 19 आिण
िवश्वास व चांगला िववेकभाव धर. िकत्येकांनी हा झुगारून
िदल्यामुळे त्यांचे िवश्वासरुपी तारू फुटले. 20 त्यामध्ये हमूनाय
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आिण आलेक्सांदर् आहेत त्यांना मी सैतानाच्या स्वाधीन केले
आहे यासाठी की, िनंदा न करण्यास िशकावे.

2
1तर सवार्ंत पर्थम मी हा बोध करतो की, मागण्या, पर्ाथर्ना,

िवनंत्या व आभारपर्दशर्न सवर् लोकांसाठी कराव्या. 2 आिण
िवशेषतः राजांकरता आिण जे मोठे अिधकारी आहेत त्या
सवार्कंरीता पर्ाथर्ना करा, यासाठी की आपण पणूर् सुभक्तीत व
गंभीरपणातशांतीचे व िस्थरपणाचेअसेजीवनजगावे. 3कारण हे
आपल्या तारणार्या देवाच्या दृष्टीने चांगले व स्वीकार करण्यास
योग्य आहे, 4 त्याची इच्छा आहे की सवर् लोकांचे तारण व्हावे
आिण त्यांनी खरेपणाच्या पणूर् ज्ञानास पोहचावे. 5 कारण एकच
देव आहे आिण देव व मनुष्य यांच्यामध्ये िखर्स्त येशू हा
मनुष्य एकच मध्यस्थ आहे. 6 त्याने सवार्ंच्या खंडणीकिरता
स्वतःला िदले. यािवषयीची साक्ष योग्यवेळी देणे आहे. 7आिण
या साक्षीचा पर्सार करण्यासाठी मला घोषणा करणारा आिण
परे्िषत मी खरे सांगतो; खोटे सांगत नाही, असा परराष्ट्रीय
लोकांमध्ये िवश्वास आिण सत्याचा िशक्षक म्हणनू नेमलेला
आहे.

8 म्हणनू माझी अशी इच्छा आहे की सवर् िठकाणी पुरुषांनी
राग व भांडण सोडून पिवतर् हात वर करून पर्ाथर्ना करावी.
9 त्याचपर्माणे, माझीअशी इच्छाआहे की, िस्तर्यांनी स्वतःला
केस गंुफणे, सोने िकंवा मोती िकंवा महाग कपडे यांनी नव्हे तर
सभ्य वेशाने िवनयाने व मयार्देने सुशोिभत करावे. 10 तसेच
देवासाठी समिपर्त जीवन जगणार्या िस्तर्यांना जसे शोभते,
तसे स्वतःला चांगल्या कृत्यांनी सुशोिभत करावे. 11 स्तर्ीने
शांतपणे व पणूर् अधीनतेने िशकावे. 12मी स्तर्ीला िशकिवण्याची
परवानगी देत नाही िकंवा पुरुषावर अिधकार गाजवण्यास
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परवानगी देत नाही. त्याऐवजी ितने शांत रहावे. 13 कारण
पर्थम आदाम िनमार्ण करण्यात आला त्यानंतर हव्वा. 14आिण
आदाम फसवला गेला नाही तर स्तर्ी फसवली गेली आिण ती
पापात पडली. 15 तथािप मुलांना जन्म देण्याच्या वेळेस ितचे
रक्षण होईल, ती मयार्देने िवश्वास, पर्ीती व पिवतर्पण यांमध्ये
रािहल्यास हे होईल.

3
1 हे वचन िवश्वसनीय आहेः जर कोणी अध्यक्ष सवार्ंगीण

काळजीवाहक होण्याची इच्छा धरतो तर तो चांगल्या कामाची
इच्छा धरतो. 2 तर अध्यक्ष हा िनदो र्ष, एका पत्नीचा
पती, िमताचारी, सावधान, मयार्दशील, पाहुणचार करणारा,
िशकवण्यात िनपुण,असाअसावा. 3तोमद्य िपणारा िकंवा मारका
(िकंवा घाणेरड ा लाभाचीआवडधरणारा) नसावा तर तो सौम्य,
न भांडणारा, पैशाचा लोभ न धरणारा. 4 आपल्या स्वतःच्या
घरावर चांगल्या पर्कारचा अिधकार चालवणारा, पणूर् गंभीरपणे
आपल्या मुलांना स्वाधीन राखणारा असा तो असावा. 5 जर
एखाद्याला स्वतःच्या कुटंुबाची देखभाल करता येत नसेल तर
तो देवाच्या मंडळीची काळजी कशी घेईल? 6 तो या कायार्त
नविशका नसावा म्हणजे तो गवार्ने फुगनू सैतानाच्या दंडात पडू
नये. 7 त्याचे बाहेरच्या लोकांमध्ये चांगले नाव असावे. यासाठी
की त्याच्यावर टीका होऊ नये व त्याने सैतानाच्या जाळ्यात
सापडू नये.

8 त्याचपर्माणे सेवकही पर्ितिष्ठत असावेत, ते दुतोंडी िकंवा
मद्यपान करणारे नसावेत आिण अनीितने पैसे िमळवनू शर्ीमंत
होण्याची त्यांना आवड नसावी. 9 देवाने जे आम्हास पर्कट केले
आहे ते आमच्या िवश्वासाचे सखोल सत्य त्यांनी शुद्ध िववेकाने
धरून ठेवावे. 10वडीलांपर्माणे यांचीसुद्धा पर्थम परीक्षा व्हावी,
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मग िनदो र्ष ठरल्यास, त्यांनी सेवकपण करावे. 11 त्याचपर्माणे,
िस्तर्यांनीही गंभीर असावे, त्या चहाडखोर नसाव्यात. तर सभ्य
व पर्त्येक बाबतीत िवश्वसनीय असाव्यात. 12 पर्त्येक सेवक
एका पत्नीचा पती असावा आिण त्यांनी त्यांच्या मुलांची व
कुटंुबाची चांगल्या पर्कारे काळजी घ्यावी. 13 कारण ज्यांनी
सेवकपण चांगले केले, ते आपणास चांगली पदवी आिण िखर्स्त
येशवूरील िवश्वासांत फार धैयर् िमळवतात.

14मी तुझ्याकडेलवकरच येण्याचीआशाधरूनअसलोतरी मी
तुला या गोष्टी िलिहल्या आहे. 15 तरी मला उशीर लागल्यास,
देवाचे घर म्हणजे िजवंत देवाची मंडळी जी सत्याचा खांब व
पायाआहे, त्या देवाच्या घरात तुला कसे वागले पािहजे, हे तुला
समजावे.

16 सुभक्तीचे रहस्य िनिवर्वाद मोठे आहे
तो देहात पर्कट झाला,
आत्म्याने तो नीितमान ठरवला गेला,
तो देवदतूांच्या दृष्टीस पडला,
राष्ट्रांमध्ये गाजवला गेला,
जगात त्याच्यावर िवश्वास ठेवण्यात आला,
तो गौरवात वर घेतला गेला.

4
1 देवाचा आत्मा स्पष्ट म्हणतो की, नंतरच्या काळात

काहीजण िवश्वास सोडतील, ते भिवष्य सांगणारे आत्मे, जे
फसिवणारे आहेत त्यांच्याकडे लक्ष देतील, 2 ज्या मनुष्यांची
सदस्दिववेकबुद्धी तरडाग िदल्यासारखीचआहेआिणभतूापासनू
येणार्या िशक्षणाकडे आिण ढोंगी फसवीणार्यांकडे लक्ष देतील.
3 ते लोकांस लग्न करण्यास मना करतील व जे अन्न
िवश्वास ठेवणार्यांनी व खरेपण जाणणार्यांनी उपकारस्तुती
करून स्वीकारावी म्हणनू देवाने अिस्तत्वांत आणली ती वज्यर्
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करावी असे सांगतील. 4 तर देवाने अिस्तत्वात आणलेली
पर्त्येक वस्तू चांगली आहे आिण उपकारस्तुती करून घेतले
असता काहीही वज्यर् नाही. 5कारण पर्त्येक वेळी ती देवाच्या
शब्दाने आिण पर्ाथर्नेने पिवतर् केली जाते.

6 जर तू या गोष्टी िखर्स्ती बंधनूा िशकिवल्या, तर तू
जो सत्यात व िवश्वासात वाढलास व चांगल्या िशक्षणाला
अनुसरलास तो तू िखर्स्त येशचूा चांगला सेवक होशील.
7 परंतु वृद्ध िस्तर्यांच्या आवडत्या अमंगळपणाच्या कथांचा
स्वीकार करू नकोस, तू स्वतःला देवाच्या सुभक्तीिवषयी तयार
कर. 8 कारण शरीराच्या कसरतीला अल्प महत्त्व आहे पण
देवाच्या सेवेला सवर् पर्कारे महत्त्व आहे कारण ते सध्याच्या
जीवनािवषयी आिण भिवष्यातील जीवनािवषयी आशीवार्दाचे
अिभवचन आहे. 9 हे वचन िवश्वसनीय आहे जे सवर्दा
स्वीकारावयास योग्य आहे. 10 याकिरता आम्ही शर्म व
खटपट करतो कारण जो सवर् लोकांचा व िवशेषेकरून िवश्वास
ठेवणार्यांचा तारणारा, त्या िजवंत देवावर आम्ही आशा ठेवली
आहे.

11या गोष्टीआज्ञारूपाने सांगआिण िशकव. 12कोणीही तुझे
तरुणपण तुच्छ मानू नये, तर बोलण्यात, वतर्णुकीत, पर्ीतीत,
(आत्म्यात) िवश्वासात, शुद्धपणांत, िवश्वास ठेवणार्यांचा
आदशर् हो. 13 मी येईपयर्ंत वाचणे, बोध करणे व िशकवणे,
याकडे लक्षयलाव. 14 तुझ्यावर वडीलवगर् हात ठेवण्याचा वेळेस
संदेशाच्या द्वारे देण्यातआलेलेअसे जे कृपादान तुझ्यामध्येआहे,
त्याकडे दुलर्क्ष करू नको. 15 या सवर् गोष्टीकंडे पणूर् लक्ष दे,
त्यामध्ये पणूर् गढून जा. यासाठी की तुझी पर्गती सवर् लोकांस
िदसनू यावी. 16 आपणाकडे व आपल्या िशक्षणाकडे लक्ष दे.
त्यामध्ये िटकून राहा कारण असे केल्याने तू स्वतःचे व जे तुझे
ऐकतात, त्यांचे चुकीच्या िशक्षणापासनू बचाव करशील.
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5
1 वडील मनुष्यास कठोरपणे बोलू नको, उलट िपत्यापर्माणे

त्यास बोध कर. 2 तरुणांना भावासारखे, वृद्ध िस्तर्यांना
आईसारखे, तरुण िस्तर्यांना बिहणीसारखे पणूर् शुद्ध भावाने
वागव.

3 ज्या िवधवा खरोखरीच्या गरजवंत आहेत त्यांचा सन्मान
कर. 4 पण जर एखाद्या िवधवेला मुले िकंवा नातवंडे असतील
तर त्यांनी पर्थम आपल्या घरच्यांशी धािमर्कतेने वागायला व
आपल्या विडलांचे उपकार फेडायला िशकावे कारण हे देवाच्या
दृष्टीने चांगले आहे. 5 तर जी खरोखरी िवधवा आहे व ितची
काळजी घेण्यासाठी कोणी नाही ितने देवावर आपली आशा
ठेवली आहे व ती रातरं्िदवस देवाकडे पर्ाथर्ना व िवनंत्या
करीत राहते. 6 पण जी िवधवा चैनीत राहते, ती िजवंत
असता मरण पावलेली आहे. 7 त्यांनी िनदो र्ष व्हावे म्हणनू
त्यांना या गोष्टी आज्ञारूपाने लोकांस सांग 8 पण जर कोणी
त्याच्या स्वतःच्या नातेवाईकासाठी आिण िवशेषतः त्याच्या
कुटंुबातील जवळच्यांसाठी तरतदू करीत नाही, तर त्याने
िवश्वास नाकारलेला आहे व तो अिवश्वासू मनुष्यापेक्षा वाईट
आहे.

9 जी िवधवा साठ वषार्च्या आत असनू एकाच पतीची स्तर्ी
झाली असेल. 10 जी चांगल्या कृत्यांसाठी नावाजलेली असेल
म्हणजे िजने मुलाबाळांना वाढवले असेल, िजने अनोळखी
लोकांचे स्वागत केले असेल, पिवतर्जनांचे पाय धुतले असतील,
तर्ासात असलेल्यांना मदत केली असेल व सवर् चांगले काम
करण्यात स्वतःला वाहनू घेतले असेल,अश्या िवधवांचा यादीत
समावेश करावा. 11 पण तरुण िवधवांची यादीत नोंद करण्याचे
टाळावे कारण जेव्हा त्या िखर्स्ताला सोडून अिवचारी होतात,
तेव्हा त्यांना पुन्हा लग्न करावेसे वाटते. 12 आिण त्या दोषी



5:13 ix तीमथ्याला पिहले पतर् 5:23

धरल्या जातील, कारण त्यांनी त्यांचा पिहला िवश्वास टाकून
िदला. 13आणखी त्या घरोघरी िफरूनआळशी बनतात व एवढेच
नाही तर वटवट ा व लुडबुड ा होऊन ज्या गोष्टी बोलू नयेत,
त्या गोष्टी बोलतात. 14 यासाठी माझी अशी इच्छा आहे की,
तरुण िवधवा िस्तर्यांनी लग्न करावे. मुलांचे संगोपन करावे
व आपले घर चालवावे. आपल्या िवरोधकाला आपली िनंदा
करण्यास वाव िमळू देऊ नये. 15मी तर असे म्हणतो कारण काही
िवधवा सैतानामागे जाण्यासाठी वळल्यादेखील आहेत. 16जर
एखाद्या िवश्वास ठेवणार्या स्तर्ीच्या घरात िवधवाअसतीलतर
ितने त्यांची काळजी घ्यावी व मंडळीवर भार टाकू नये. यासाठी
की ज्या िवधवा खरोखरच गरजवंत आहेत त्यांना ते मदत करू
शकतील.

17 जे उपदेश करण्याचे व िशकिवण्याचे काम करतात
त्यांना व वडील मंडळीची चांगली सेवा करतात त्यांना
दुप्पट मान देण्याच्या िवशेष योग्यतेचे समजावे. 18 कारण
शास्तर्लेखात िलिहल्यापर्माणे, “धान्याची मळणी करताना
बैलाला मुसक्या बांधू नको” आिण “मजुराचा त्याच्या मजुरीवर
हक्क आहे.” 19 दोन िकंवा तीन साक्षीदारांनी पािठंबा
िदल्यािशवाय सेवकावरीलआरोप दाखल करू नकोस.

20 जे पाप करीत राहतात त्यांचा जाहीरपणे िनषेध कर.
यासाठी की, इतरांनाही भय वाटावे.

21 देव, येशू िखर्स्त व िनवडलेले देवदतू यांच्यासमोर मी
िनक्षनूआज्ञाकरतो की, तू कोणताही पवूर्गर्ह न ठेवता या गोष्टी
पाळ व पक्षपाताने काहीही करू नको. 22 घाईने कोणावर हात
ठेऊ नको आिण इतरांच्या पापांत वाटेकरी होऊ नको. नेहमी
स्वतःला शुद्ध राख.

23 ह्यापुढे पाणीच पीत राहू नको, तर आपल्या पोटासाठी,
म्हणजे आपल्या वारंवार होणार्या आजारामुळे, थोडासा
दर्ाक्षरस घेत जा.
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24 िकत्येक मनुष्यांची पापे उघड असनू ती अगोदर
न्यायिनवाड ाकरता जातात आिण िकत्येकांची मागनू जातात.
25 त्याचपर्माणे,चांगली कामेही स्पष्टआहेत ती सुद्धा कायमची
लपवता येत नाहीत.

6
1 जे सवर् दास म्हणनू जुवाखालीआहेत िततक्यानीआपापल्या

मालकास सवर् सन्मानास योग्य मानावे यासाठी की देवाचे नाव
आिण िशकवण यांची िनंदा होऊ नये. 2 आिण ज्यांचे मालक
िवश्वास ठेवणारे आहेत त्यांना ते बंधू आहेत म्हणनू त्यांचा
अपमान करू नये तर अिधकआदराने दास्य करावे कारण ज्यांना
सेवेचा लाभ होतो ते िवश्वास ठेवणारे व िपर्य आहेत या गोष्टी
िशकवनू बोध कर.

3 जर कोणी काही वेगळे िशकिवतो व िखर्स्त येशू आपला
पर्भू याची जी सुवचने आिण देवाच्या सेवेचे शुद्ध िशक्षण मान्य
करीत नाही 4 तर तो गवार्ने फुगलेला आहे व त्यास काही
समजतनाही. त्याऐवजी तो भांडणे व शब्दकलहयांनी वेडािपसा
झालेला आहे. या गोष्टीपंासनू हेवा, भांडण, िनंदा, दुष्ट तकर् ही
होतात. 5मन िबघडलेल्या वखरेपण िवरिहतझालेल्या भक्ती ही
कमाईचे साधन आहे अशी कल्पना करणार्या मनुष्यांची सतत
भांडणे होतात, त्यांच्यापासनू दरू राहा. 6 वास्तिवक पाहता
संतोषाने देवाची सेवा करीतअसताना िमळणारे समाधान हा फार
मोठा लाभ आहे. 7 कारण आपण जगात काहीही आणले नाही
आिण आपल्याच्याने या जगातनू काहीही बाहेर घेऊन जाता
येत नाही. 8 जर आपणास अन्न, वस्तर् असल्यास तेवढ ाने
आपण संतुष्ट असावे. 9 पण जे शर्ीमंत होऊ पाहतात ते
परीके्षतआिण सापळ्यात वअित मखूर्पणाच्याआिण हािनकारक
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अिभलाषांच्या आहारी जाऊन नाश पावतात. 10 कारण पैशाचे
परे्म हे सवर् वाईटाचे मळूआहे. काही लोक त्याची हाव धरल्याने
िवश्वासापासनू दरू गेलेआहेत त्यामुळे त्यांनी स्वतःलाच पुष्कळ
दुःख करून घेतले आहे.

11 हे देवाच्या मनुष्या, तू या गोष्टीपंासनू दरू राहा.
न्यायीपणा, सुभक्ती, िवश्वासआिण पर्ीती, सहनशीलताआिण
लीनता यांच्या पाठीस लाग. 12 िवश्वासासंबंधी चांगले युद्ध
कर, ज्यासाठी तुला बोलावले होते. त्या सावर्कािलक जीवनाला
धरून ठेव. तूअनेकसाक्षीदारांसमोरचांगलीसाक्ष िदलीस, 13जो
सवार्नंा जीवन देतो त्या देवासमोर आिण पंतय िपलातासमोर
ज्याने चांगली साक्ष िदली त्या िखर्स्त येशसूमोर मी तुला आज्ञा
करतो. 14आपला पर्भू येशू िखर्स्त पर्कट होईपयर्ंत िनष्कलंक
आिण िनदो र्ष रहावे म्हणनू ही आज्ञा पाळ. 15जो धन्यवादीत,
एकच सावर्भौम, राजांचा राजा आिण पर्भूंचा पर्भ,ू 16 ज्या
एकालाच अमरत्व आहे, जो अगम्य पर्काशात राहतो ज्याला
कोणा मनुष्याने पािहले नाही आिण कोणाच्याने पाहवत नाही,
तो ते त्याचे पर्कट होणे यथाकाली दाखवील, त्यास सन्मान व
सावर्कािलक सामथ्यर् आहे. आमेन. 17 या युगातील शर्ीमंतास
आज्ञा कर की, गिवर्ष्ठ होऊ नका. पैसा जो चंचल आहे त्यावर
त्यांनी आशा ठेवू नये, परंतु देव जो िवपुलपणे उपभोगासाठी सवर्
पुरवतो त्यावर आशा ठेवावी. 18 चांगले ते करावे, चांगल्या
कृत्यात धनवान, उदार व परोपकारी असावे. 19 जे खरे जीवन
ते बळकट धरण्यास पुढील काळी चांगला आधार होईल असा
साठा स्वतःसाठी करावा.

20 तीमथ्या, तुझ्याजवळ िवश्वासाने सांभाळावयास िदलेल्या
ठेवीचे रक्षण कर. अधमार्च्या िरकाम्या वटवटीपासनू आिण
चुकीने ज्याला तथाकिथत “िवद्या” म्हणतात त्याच्याशी संबंिधत
असलेल्या परस्परिवरोधी मतांपासनू दरू जा. 21 ती िवद्या
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स्वीकारून िकत्येक िवश्वासापासनू बहकून गेले आहेत देवाची
कृपा तुम्हाबरोबर असो.
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